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Burendag in Bosch & Vaart groot succes
‘s Avonds met de vuurkorven aan en de volle
maan schijnend op de
straten, was de wijk net
één heel grote huiskamer. De burendag werd
gevierd met koffie drinken, de quiz*, bingo,
spelletjes, eten en natuurlijk de straatborrel!
Kortom, voor herhaling
vatbaar!
De antwoorden op de
quiz en een fotoDe mooiste foto is toch echt de groepsfoto uit de Vredenhofstraat
impressie vind je verderop in deze Kroniek. Nog
Het was prachtig weer. In 17 straten en
veel meer foto’s zijn te vinden op de websiook in Kinheim, dat ook bij de Bosch &
te en in het Bosch & Vaart Flickr-album.
Vaart hoort, waren gezellige ontmoetingen tussen bekende, minder bekende en
Margo van den Berg
onbekende buren.
► Zie ook pagina 5 en 12

Ook veel belangstelling Burendag in Kinheim
Winnaar van de quiz werd
Iet Brüggemann met zestien goede antwoorden; zij
ontving de prijs: een verjaardagskalender met
mooie foto’s van Bosch &
Vaart.

Ondanks de negatieve voorspelling van
enkele bewoners, die er niets in zagen
om een Burendag in Kinheim te organiseren, was de belangstelling hiervoor
zeer groot !
Van de zestig aanwezige stoelen in de recreatiezaal bleef er maar één onbezet ! Een
ruime opkomst dus van enthousiaste Kinheim-bewoners.
Uit de beantwoording van de quiz bleek dat
er in het algemeen nog wel iets te leren viel
uit de in totaal 20 vragen omtrent de kennis
van Kinheim en van onze woonplaats Haarlem

Na de quiz was er nog ruim
de tijd om nader kennis te
maken onder het genot van
een drankje en enkele versnaperingen, alles verzorgd door “onze”
Robert Cliteur.

Piet Barthel

Bekende sporters in
Bosch & Vaart, deel 2
In de Kroniek van juni vertelde Hans van
der Straaten over bekende sporters uit
onze wijk die vele tientallen jaren geleden
triomfen vierden. Maar wist je dat er in de
Iepenrodestraat nu nog steeds dirie sporthelden wonen?
► lees verder op pagina 2

Hulp vanuit het
‘UP-huisje’
Vanuit haar UP huisje, een knus tuinhuisje
aan het Westerhoutpark 2, begeleidt Anne
Hartmans kinderen en jongeren die thuis
of op school vastlopen. Ze helpt de kinderen of jongeren zich weer tevreden en
goed te voelen. Hoogbegaafden hebben
daarbij haar bijzondere aandacht.
Linda van Hoek ging bij haar op bezoek.
► lees verder op pagina 9

Meer dan een storm in
een glas water
Nico Brink van de Adviescommissie Haarlemmerhout maakt de balans op na de
zware storm van afgelopen zomer. Hoe is
het gesteld met de bomen in de Haarlemmerhout en het Frederikspark?
► lees verder op pagina 10
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Bekende sporters in Bosch & Vaart - deel 2
In de vorige Kroniek schreef ik over bekende sporters uit Bosch & Vaart. De
keeper van het Nederlands voetbalelftal
van voor de oorlog, Gejus van der Meulen, woonde in de Zomerluststraat, de
keeper van HFC Haarlem dat in 1946
kampioen van Nederland werd, Piet Kluit,
woonde op de hoek van de Schouwtjeslaan en de Wagenweg en lange afstandszwemmer Jan van Hemsbergen
woonde in de Eindenhoutstraat.
Allemaal sporters die vele tientallen jaren
geleden triomfen vierden. Fijntjes werd ik er
door een aantal buurmannen aan herinnerd
dat ik wel een aantal veel jongere sporthelden over het hoofd had gezien. Een opvallende concentratie van relatief jonge sporthelden woont in de Ipenrodestraat.
Pieken in het memorabele sportjaar 1988
Honkballer Thijs Smidt, hockeyer Martijn
van Westerop en roeier Rutger Arisz hebben over de hele wereld hun kunsten vertoond. En alle drie piekten ze in dat memorabele sportjaar 1988, PSV won de Europacup en Nederland werd met Ruud Gullit en
Marco van Basten Europees Kampioen
voetbal.

Thijs Smidt (1988) en Jan Smidt (1957)

Sporthelden uit de Ipenrodestraat: vlnr Thijs Smidt, Martijn van Westerop, Rutger Arisz

De beste tijd van Thijs Smidt was het wereldkampioenschap honkbal in 1988 in Italië. Thijs was pitcher bij Kinheim en trad
tijdens dat toernooi meerdere keren op als
startend werper. Overigens was Nederland
tijdens dat WK niet erg succesvol. Nederland eindigde als tiende van de twaalf deelnemende landen. Er
werd alleen van Spanje
(16-3) en de Nederlandse Antillen gewonnen (10-7). Cuba werd
dat jaar wereldkampioen door in de finale
met 4-3 de Verenigde
Staten te verslaan.

Smidt die in die finale dertien Duitse slagmannen met drieslag aan de kant zette.
Zes keer kampioen van Nederland
Martijn van Westerop is een zeer verdienstelijk hockeyer geweest. Hij speelde van
1984 tot 1997 in het eerste elftal van Bloe-

Een nog succesvollere vader
Alles bij elkaar heeft
Thijs zes keer in het
Nederlands honkbalteam meegespeeld.
Aardig is om te vermelden dat de vader van
Martijn van Westerop viert samen met Floris Jan Bovelander het eerste
Thijs, Jan Smidt, die al
doelpunt in de EC-finale tegen Uhlenhorst
tijden op de Zuider
Emmakade woont en
eigenlijk dus ook Bosch & Vaarter is, nog
mendaal. Hij werd zes keer met Bloemensuccesvoller is geweest als honkballer. Jan
daal kampioen van Nederland. Ook won
Smidt was net als zoon Thijs pitcher en
Martijn met Bloemendaal een keer de Eurospeelde 24 keer in het Nederlands team. In
pa Cup.
1954 liep Jan Smidt stage bij de New York
Een één-tweetje met maatje Flop
Giants en in 1956 werd Jan uitgeroepen tot
Net als Thijs Smidt heeft Martijn 6 keer in
beste pitcher van de Nederlandse hoofdhet nationale team gespeeld. De foto is uit
klasse.
de finale van de Europacup, gespeeld op
In datzelfde jaar 1956 speelde Nederland
maandag 23 mei 1988 op Bloemendaal.
tegen Duitsland in de finale om het EuroBloemendaal was op dat moment de titelpees Kampioenschap. Nederland werd Euverdediger (het jaar ervoor veroverd in
ropees kampioen vooral dankzij pitcher Jan Terassa in Spanje). De finale werd gespeeld
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De enige wereldkampioen
Rutger Arisz is roeier en van de drie de
enige die aan de Olympische Spelen heeft
deelgenomen en zich wereldkampioen mag
noemen. In het jaar dat Thijs en Martijn hun
grootste triomfen vierden (1988) was ook
Rutger succesvol. Rutger won op 7 augustus 1988, 18 jaar oud, een bronzen medaille
met Bart Ras in de dubbel twee op de Wereldkampioenschappen roeien voor junioren
in Milaan.
Een jaar later in 1989 won Rutger bij de
senioren op het Wereldkampioenschap in
Bled (toen Joegoslavië, nu Slovenië) na een
ongelooflijke eindsprint zeer verrassend een
gouden medaille in de dubbel vier met Koos
Maasdijk, Hans Kelderman en Herman van
den Eerenbeemt. Rutger was 19 jaar oud en
wereldkampioen! Nederland is een aardig
roeiland, toch zijn er maar heel weinig roeiers die zich wereldkampioen kunnen noemen.
Bron: Leidsch Dagblad, 11 september 1989. Rutger, met donkere haardos, zit
achter in de boot op slag.

tegen Uhlenhorst uit Muhlheim. De foto is
genomen in de 5e minuut van de finale, de
eerste strafcorner van de wedstrijd waarin
Martijn met Floris Jan Bovelander een strafcornervariant gebruikte die het hele toernooi
geheim gehouden was. Het was een ééntweetje tussen Martijn en zijn maatje Floris
Jan (Flop) Bovelander die het 1e doelpunt
van de wedstrijd opleverde (score Flop).

Vandaar de hele blije foto. Helaas eindigde
de wedstrijd in 3 - 3 en verloor Bloemendaal
uiteindelijk op strafballen.
Martijn, 21 jaar oud, werd bij dat toernooi
overigens uitgeroepen tot meest veelbelovende talent. Dat moet een kleine pleister
op de wonde van het verlies van de finale
geweest zijn.

En de enige Olympiër (zonder medaille)
In 1992 deed Rutger mee aan de Olympische Spelen. Ik vermoed dat Rutger de enige Bosch & Vaarter is die dat kan zeggen.
Rutger voer ook weer in de dubbel vier, dit
keer met Hans Kelderman, Ronald Florijn en
Koos Maasdijk. Zij behaalden wel de finale
maar werden in de die finale vijfde. Dit keer
geen medaille dus.
Hans van der Straaten

Hildebrandmonument Poetsronde 1
hout en
Vrienden
Haarlemmerhout
zijn – op en
wel zeer
koude
herfstdag –
aan de slag
gegaan.

Vrijwilligers aan de slag tijdens een koude herfstdag

Het is al weer ruim een jaar geleden dat
het Hildebrand monument in de Hout
onthuld is. Hoogste tijd dus voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt.
Leden van Stichting herstel Hildebrand Monument, de Adviescommissie Haarlemmer-

De fonteinbak is gereinigd en
de beelden
zijn weer in
de was
gezet. Het
ziet er weer
spic en
span uit,
klaar voor
de winter.

De groenoorziening rondom het monument
wordt met zorg onderhouden door Spaarnelanden. Binnenkort wordt de (storm)
schade aan de rododendrons en de haag
rondom de fontein hersteld.
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Tekenen van vandalisme?!
Gelukkig is het bij enkele beperkte incidenten
gebleven, dankzij sociale controle en de wijkagent
houdt ook een oogje in het zeil.

Kerst in Restaurant Hout

Geen zin om uren in de keuken te staan met de
kerstdagen? Op kerstavond en eerste Kerstdag
kun je bij Restaurant Hout terecht voor een heerlijk kerstdiner. Tweede Kerstdag is het restaurant
gesloten.
Reserveren kan tussen 18.00 en 21.30 uur.
Menu’s
Je hebt de keuze uit de volgende menu’s:
drie gangen: 30,00 euro
vier gangen: 37,50 euro
vijf gangen : 45,00 euro
zes gangen : 52,50 euro
kaas ipv dessert: 3,50 euro supplement
Heb je allergieën geef het door aan de bediening
en de keuken zal er zeker rekening me houden.
Wijnarrangement
Maak je kerstdiner compleet met een heerlijk wijn
arrangement:
heel

half

3 gangen :

17,50 euro

9,00 euro

4 gangen :

22,50 euro

12,00 euro

5 gangen :

27,50 euro

15,00 euro

6 gangen :

32,50 euro

18,00 euro
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Nog veel meer foto’s van Burendag 2015 vind je op: boschenvaart.nl en flickr.com/photos/boschenvaart
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Op bezoek in de buurt: Michel Clous van Puur Makelaars

Michel, duidelijk een man met passie voor onze buurt
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Foto: Chris Hoefsmit

Denk even uit onze wijk Bosch & Vaart,
en denk even Koninginneweg.
De deur gaat een beetje moeilijk open.
“De nukken van een huis in deze mooie
buurt”, lacht Michel Clous van PUUR makelaars. Een zeer jong uitziende vijftiger
laat me binnen. Hij woont in een mooi
huis, een beetje een huis zoals je dat ook
ziet in onze buurt. De keukenvloer bestaat uit een mooie zwarte betegeling met
motief. “Heb ik helemaal zelf gelegd, pokkeklus, dat doe ik nooit meer!”.
Michel is zijn loopbaan begonnen bij Northwest Airlines, in de tijd dat Amsterdam naar
Boston nog alleen door Northwest bediend
werd. “Daar is in feite mijn loopbaan als verkoper begonnen, hard werken en hart voor
de zaak.” Daarna is Michel via de KLM bij
TNT terecht gekomen. “Daar heb ik een tijd
te lang en te hard gewerkt met werkweken
van zestig uur of meer en tijdens het weekeinde met je laptop op schoot. Maar zeer
veel geleerd, ik ben daar een ‘echte’ verkoper geworden
Toch, zonder dat je het merkt, gaat het bedrijf op nummer 1 staan in je leven in plaats
van je vrouw en je kinderen. Daar had ik
genoeg van en ben toen de opleiding voor
makelaar gaan volgen. Dat was best pittig
zo naast een baan en een gezin. Het is een
zware opleiding van zeker twee jaar, met
moeilijke onderdelen zoals het bouwkundige
aspect binnen het beroep makelaar en de
juridische kanten van het kopen en verkopen van huizen. Ik zit nu tien jaar in het vak
en heb eigenlijk het grootste gedeelte van
John van Ommeren geleerd.”
Nou komt voor Michel het makelaarsvak niet
helemaal uit de lucht vallen. Zijn vader heeft
voor het bedrijf Heineken de makelaardij tak
opgezet toen Heineken ook de horecapanden zelf in eigen beheer wilde hebben om
het daarna aan hun eigen klanten te kunnen
verhuren.
Tegen de trend in
Zoals bekend stortte in 2008 de woningmarkt in Haarlem in elkaar. “Tja en wat doe
je dan als makelaar?”, vraagt Michel. “PUUR
ging tegen de trend in, opende nog twee
kantoren en liet de binnendienst juist wel
bestaan. Daar hebben we nu heel veel voordeel van, we kunnen de volle agenda’s aan
en de gewenste kwaliteit en aandacht blijven
leveren.”
Wij waren ook de eerste makelaar in Haarlem die op zaterdag en op doordeweekse
dagen van negen tot negen open ging, zelfs
op zondag doen we nog wel eens bezichtigingen. Wel tweede bezichtigingen van serieuze gegadigden hoor, lekker rustig, iedereen heeft de tijd en de telefoon staat stil.
Vaak worden er dan kinderen meegenomen
en die nemen dan ook weer hun eigen di-

mensie met zich mee.”
Michel denkt even na en
schenkt nog wat koffie in.
“De markt trekt al ongeveer een jaar aan, en de
kopersmarkt is weer een
verkopersmarkt geworden. Toch is dat nog niet
altijd bekend bij de mensen, dat blijft een interessant spanningsveld binnen ons vak.
Weten hoe zo’n huis in
elkaar zit
Michel woont alweer heel
wat jaren op de Koninginneweg en heeft net
een verbouwing achter
de rug. De hele houten
vloer in de woonkamer is
eruit gehaald en de
kruipruimte is uitgegraven tot 50 cm diepte. “Ik
wil dan wel met mijn
neus in zo’n verbouwing
zitten. Ik wil dat hele
proces zien en begrijpen.
Ik wil ook weten hoe zo’n
huis precies in elkaar zit.
Daarom weet ik ook alles
van de huizen in Bosch &
Vaart, van de vloeren,
van de ventilatie, van de
kelders en van de authentieke stijl kenmerken.”

De keukenvloer, helemaal zelf gelegd, een pokkeklus
Foto: Chris Hoefsmit

“Kijk, eigenlijk ben je als makelaar meer een
verkoper. Je verkoopt in feite een buurtgevoel in wijken als de Bosch & Vaart. Het
gevoel dat je krijgt in een mooie oude buurt
waar de kinderen wel gewoon nog op straat
kunnen spelen. Waar de buurtbewoners
vaak in dezelfde situatie zitten als die van
jezelf qua carrière en gezinssamenstelling.
De meeste kinderen zitten op de Bos en
Vaart school en kunnen met elkaar spelen.
Je hoeft alleen maar de Wagenweg over en
klaar ben je. Vaak fiets ik naar het Oranjeplein en dan blijf je toch kijken naar de huizen en je vraagt je ook vaak af hoe het er
binnen zal uitzien.
Wonen in zo’n buurt voegt iets toe aan je
leven, de bewoners zijn trots op hun huis
met die hoge plafonds en de specifieke kenmerken. En wat mensen ook doen om toch
weer de goede materialen te vinden die bij
het huis passen, geweldig!”
De Flora Boys, sinds 1822
Michel voetbalt elke zondagochtend met een
aantal mannen in het florapark en ze noemen zich de Flora Boys. Deze bestaan al
sinds 1822 en bestaat uit een groepje van
ongeveer 25 vijftig plussers. “Leuke groep
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mannen, er zit van alles wat bij, advocaten,
bankiers, reclame mensen en de allerbeste
stukadoor, een grote diversiteit. Weet je het
is gewoon een uurtje voetballen, iemand
neemt een bal mee, een ander de pionnetjes. Plus dat we ook op woensdagavond bij
Geel Wit spelen. Het is eigenlijk een vriendengroep geworden. En wat ze met elkaar
gemeen hebben is dat alle kinderen op de
Bos en Vaart school zitten en dus zien we
elkaar daar soms ook weer.”
Het buurtgevoel, een huizenhoog goed
Michel lacht even, het is duidelijk een man
met passie voor onze buurt en een mens die
het buurtgevoel koestert als een huizenhoog
goed.
“Weet je waarom ik het zo mooi vind om
verkopende makelaar te zijn in onze buurten? Het advies geven aan de verkoper hoe
je een huis verkoopklaar moet maken, het
samen vaststellen van de juiste vraagprijs
en een verkoopplan maken, zodat het maximale resultaat behaald kan worden.
Bij vertrek klemt de deur nog steeds, gelukkig maar want het hoort erbij.
Remco Muzerie

Prachtige fotoboeken
Met het oog op de komende feestdagen
een paar boekentips:

Hout 500

Bezoekers

van de Hout kennen hem wel; Jos van
Hoogdalem samen met zijn (inmiddels
overleden) blinde en dove teckel. Jos
heeft 500 honden met baas(je) gefotografeerd en daar een boekje van samengesteld met eigen cartoons, anekdotes
en een voorwoord van onze burgemeester.
Dit boekje zal op zondag 15 november om
10 uur worden gepresenteerd in restaurant
La Place. Iedereen is welkom.
Belangstellenden kunnen dit boekje tegen
kostprijs bestellen door 15 euro of veelvoud
daarvan over te maken op rekening
NL31RABO0305962523 tnv Hoogdalem/
Schonhuth met vermelding naam en adres.

Fotoboeken Chris Hoefsmit

Of wat te denken van de bijzondere fotoboeken van (“onze eigen”) fotograaf Chris
Hoefsmit vol foto’s van Haarlem e.o. Te
bestellen via: info@chrishoefsmit.
Let op: van het boek Bosch & Vaart zijn nog
slechts enkele exemplaren verkrijgbaar. Dat
wordt een collectorsitem!
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Hulp vanuit het ‘UP-huisje’

Anne Hartmans helpt (hoogbegaafde) kinderen en jongeren die vastlopen.
Voor Anne Hartmans is met dit stukje in
de Kroniek het kringetje rond. Zesenveertig jaar geleden geboren in de Florakliniek, opgegroeid in de Bosch & Vaartbuurt, waar ze als 12-jarige haar eigen
oppascentrale bestierde en daarmee al
adverteerde in de Kroniek, inmiddels al
jaren niet meer woonachtig in Haarlem,
maar sinds deze zomer wel werkzaam in
haar vertrouwde wijk met ‘het UP huisje’.

Vanuit haar UP huisje, een knus tuinhuisje
aan het Westerhoutpark 2, begeleidt Anne
kinderen en jongeren die thuis of op school
vastlopen. Ze helpt de kinderen of jongeren
zich weer tevreden en goed te voelen.
Hoogbegaafden hebben daarbij haar bijzondere aandacht.
De wereld van hoogbegaafden
“Dat begon al toen ik als juf voor de klas
stond op een Montessorischool in Amsterdam”, verhaalt Anne. “Ik kreeg vaak kinderen in mijn klas waar iets mee was. Ze
deden anders en voelden zich ook anders.
Ik durfde dan de boeken aan de kant te
schuiven en ze mogelijkheden te bieden
waar ze wel wat mee konden. Ik kon mij
goed in hun belevingswereld verplaatsen.
Vaak bleken deze kinderen autistisch of
hoogbegaafd te zijn.”
Anne raakte steeds meer geïnteresseerd in
de ontwikkeling van kinderen en volgde de
post HBO opleiding speltherapie. Naast lesgeven op verschillende scholen in Amsterdam, startte ze haar eigen praktijk voor de
begeleiding van kinderen die om de een of

Van coaching tot uitgebreide begeleiding
Foto: Chris Hoefsmit

Anne helpt kinderen zich weer tevreden en goed te voelen

andere reden niet mee konden komen. Dat
deed ze vanuit haar huis op IJburg in Amsterdam. Daar waar ook haar kinderen geboren zijn.
En toeval of niet, alle twee haar dochters
blijken hoogbegaafd. “Dat was uiteraard nog
meer reden om mij verder te verdiepen in de
wereld van hoogbegaafden. Het is een wereld die we echt serieus moeten nemen.
Onder de 8000 pubers die thuis zitten omdat
ze geen passend onderwijs vinden, is een
groot gedeelte hoogbegaafd. Zij dreigen de
boot te missen.”
Tussen de weilanden en in het bos
In 2009 besloten Anne en haar gezin tussen
de weilanden te wonen, in het noorden van
het land. Na eerst een aantal jaar als GGZ
therapeute en trainster aan de slag te zijn
gegaan, opende ze in 2013 opnieuw een
eigen praktijk in Zwaag. Sinds deze zomer
biedt ze haar diensten ook aan vanuit ‘het
UP huisje’ in Haarlem. “Het is een fijne locatie met het bos op loopafstand. In mijn begeleiding gebruik ik verschillende vormen van
spel, creatief werken en ook beweging. Vanuit ‘het UP huisje’ lopen we zo het bos in en
komen vaak de mooiste gesprekken op
gang. Er staat ook een groot fornuis in het
huisje. Als het past bij het kind, kunnen we
al bakkend aan de slag. Kinderen willen
graag wat doen en gaan dan vertellen. Ik
heb ook eigen kaartspellen ontwikkeld. Ook
die helpen dat kinderen praten en nadenken
over zichzelf, op een ongedwongen manier.”
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Foto: Chris Hoefsmit

Weer grip op hun leven
In haar praktijk betrekt Anne ook de ouders.
“Voor ouders komt er ook nogal wat bij kijken in het begeleiden van hun
(hoogbegaafde) kind. Hoe maak je het leven
weer passend voor je kinderen en voor jezelf. Dat is niet enkel door wat therapie in
het kind te stoppen, ouders moeten ook
handvatten krijgen. De bedoeling is dat kinderen weer grip op hun leven krijgen, daar
hebben ouders ook een rol in. Ik laat ze zien
hoe ze dat kunnen doen en dat kinderen ook
zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen
welbevinden. We kijken daarbij vooral naar
wat wel werkt. Soms helpt coaching van een
aantal keer een kind al voldoende op weg,
een andere keer is uitgebreidere begeleiding
nodig. De kunst is het kind weer zin in het
leven te laten krijgen en blij te laten zijn met
wie het is. Dat is soms een hele uitdaging,
maar echt mogelijk.”
Linda van Hoek

Meer weten over
UP Kindertherapie?
Kijk op www.upkindertherapie.nl.
Of bel naar Anne Hartmans 06-14 442 023.
Mailen kan ook: info@upkindertherapie.nl

Meer dan een storm in een glas water
De Haarlemmerhout, Frederikspark en
Florapark hebben het tijdens de najaarsstorm flink voor de kiezen gekregen.
Door Nico Brink, lid van de Adviescommissie Haarlemmerhout en Frederikspark is een analyse gemaakt van de
schade.

knapt op een hoogte van één tot
acht meter door rottingverzwakte
in de kern(hol).
Dit betreft alleen linden en eiken
die sterker zijn gegrondvest door
hun penwortels. De andere tien
zijn omgewaaid met stamvoet
kluit waaruit wederom de kwetsbaarheid bleek
van het oppervlakkige wortelstelsel bij Beuk,
Es en Suikeresdoorn.

De stand van
zaken
Te betreuren zijn zes afgeknapte en twee omgewaaide
Linden, twee afgeknapte en
één omgewaaide eik
(Eindenhout), slechts twee
omgewaaide Beuken, twee
de vleermuisbeuk langs de Helenalaan. omgewaaide Essen (o.m
Foto : Titi des Bouvrie, Vrienden Haarlemmerhout voormalige tankgracht), één
zeer markante omgewaaide
“Natuurlijk is er veel zwaar takuitval in de
Suikeresdoorn in het bosgedeelte van de
Hout te betreuren maar wat ik waarnam was
Kleine Hout, en één omgewaaide Linde en
feitelijk een opschoning van half verrot maéén Iep in het Florapark met name door het
teriaal uit de bovenste gedeelten van de
afhakken van essentiële beworteling door
bomen die moeilijk met onderzoek zijn te
kabel- en leidingbedrijven in het (recente?)
peilen.
verleden dan wel door hun standplaats direct tegen het cunet van fietspad en asfaltIk heb in totaal dertien oude tot zeer oude
(honderd tot driehonderd jaar) en vijf minder weg. Een groot verlies aan beeldkwaliteit is
de Eik in het Frederikspark, de Linde in de
oude (veertig tot zestig jaar) slachtoffers
verlengde Spanjaardslaan en de zeer maraangetroffen. Daarvan zijn er acht afge-

de oude Eik in de Hertenkamp
Foto : Titi des Bouvrie, Vrienden Haarlemmerhout

kante Linde naast de vijver in het doorzicht
naar het Paviljoen Welgelegen.”
De Hout is inmiddels opgeschoond en op
korte termijn wordt een herplantingsplan
opgesteld. De herstelkosten bedragen naar
schatting 300.000 euro.
P.S. we hebben tijdens/kort na de storm
personen, zelfs met kleine kinderen, het bos
in zien lopen. Levensgevaarlijk! Het advies
is om tijdens storm en één à twee dagen
daarna niet het bos in te gaan.

Van de wijkraad
Als de blaadjes vallen...
Dan kun je ze
kwijt in een van
de door Spaarnelanden geplaatste bladkorven. Ze
staan op het
Oranjeplein en
het Vredenhofpleintje.

FC Bosch & Vaart ... 1-0
Spaarnelanden heeft doelpalen geplaatst
op het trapveldje (Daan de Wilde) in de
Hout.
De jeugd en FC Bosch & Vaart kunnen
aan de bak.

De spelregels:
Spaarnelanden
leegt de bladkorf
1 à 2 keer per week. De bladkorf is alleen
bestemd voor bladafval. Takken en ander
afval kunnen schade aan het materieel veroorzaken. Als de bladkorf voor ander afval
gebruikt wordt, is Spaarnelanden helaas
genoodzaakt ze weg te halen.

Bijeenkomst Burenhulp / Sociaal wijkteam
Op dinsdag 17 november van 17.00 –
19.30 uur organiseert Burenhulp Bosch &
Vaart in Restaurant Hout samen met het
Sociaal Wijkteam Haarlem Zuid-West een
bijeenkomst om elkaar te leren kennen en
verder te gaan samenwerken. We nodigen
ook huisartsen en wijkverpleegkundigen
uit.
Meer weten?
Meer informatie kun je krijgen bij Margo
van den Berg, coördinator Burenhulp Bossch & Vaart.
Mail naar: contact@margovandenberg.nl
of bel 06 - 44576819.

De bladkorven worden in week 50/51 weer
verwijderd
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Van de wijkraad
Plaatsing ondergrondse vuilcontainers vertraagd

Kink in de kabel?

Inmiddels zijn zes van de tien ondergrondse vuilcontainers geplaatst. Het is
Spaarnelanden helaas nog niet gelukt
iedereen naar ‘t zin te maken.
In totaal zijn er vier bezwaren ingediend.
Twee daarvan zijn door de Gemeente afgewezen. Voor de container in de Eindehoutstraat wordt een alternatief gezocht. De
Gemeente heeft nog geen besluit genomen
over de voorgenomen plaatsing in de Bos
en Hovenstraat. Omdat na een gemeentebesluit klagers nog in beroep kunnen gaan
bij de Raad van State, wacht men nog even
met het plaatsen van de laatste vier containers.

Eindelijk, na veelvuldig en zorgvuldig
overleg tussen diverse belangengroepen en verkeersdeskundigen van de
Gemeente, ligt er dan een advies gereed voor het Gemeentebestuur om de
onveilige verkeerssituatie op de
Schouwtjeslaan op te heffen.
Het plan is om een fietsverkeersgeleider
tussen de bestaande verkeersdrempel en
het fietspad bij de Schouwtjesbrug te
plaatsen, extra 30 km vignetten aan te
brengen, Kruispuntmarkering bij de driesprong en zebrapaden net voorbij de Berkenrodestraat en in de korte Schouwtjeslaan.

Ook is de ingebruikname van de al geplaatste containers uitgesteld. Wanneer dat
wel het geval zal zijn, is nog onduidelijk. Nu
is eerst de Koninginnebuurt aan de beurt.

Drainageproject nadert finale
Maandag 5 oktober is aannemer
Huybens gestart met de laatste fase van
het drainageproject in onze wijk.

met de aanleg van drainage in de Westerhoutstraat. Gelijktijdig worden in alle genoemde straten de huisaansluitingen op het
riool vernieuwd (tot aan de erfgrens). Wil
men tegelijkertijd ook het deel op eigen
terrein vernieuwen, dan kan dat met de aannemer geregeld worden.
Er vanuit gaande dat vorst geen roet in het
eten gaat gooien verwacht de aannemer
eind week 51 gereed te zijn.

Maar helaas dreigt er weer vertraging. De
politie is het niet eens met het plaatsen
van zebrapaden in een 30 km gebied.
Het wachten is nu op het definitieve advies
van de politie. In de tussentijd wordt er
nagedacht over alternatieven.
To be continued !

Burendag in Margriet

Weer grondwateroverlast
Tijdens de afgelopen natte periode is er op
verschillende plaatsen weer grondwateroverlast geconstateerd, gelukkig minder erg
dan de jaren daarvoor. Nu maar hopen dat,
na afronding van het project, de problemen
definitief voorbij zijn.

Men is begonnen in de van Hogendorpstraat vanaf de Wagenweg tot aan het
Pronkpad. Vervolgens is het laatste deel
van de Eindehoutstraat en het Pronkpad
aan de beurt. Het project wordt afgesloten

De wijkraad Bosch & Vaart
Patrick van Harderwijk: voorzitter
patrick.vanharderwijk@boschenvaart.nl
Vic van den Broek d’Obrenan: secretaris
vic.vanderbroek@boschenvaart.nl
Victorine Egter van Wissekerke: Kroniek, website, digitale nieuwsbrief
victorine.egtervanwissekerke@boschenvaart.nl

Door de gemeente is in antwoord op klagers
een notitie “wettelijk kader grondwater” opgesteld. Deze notitie is te vinden op de website: boschenvaart.nl/drainageproject-nadert
-finale/

In de Margriet van deze week stond een
leuk stukje van Margo van den Berg over
Burenhulp Bosch & Vaart.
Je kunt het op de website lezen.

Jouko Huismans: Sancta Maria, website, digitale
nieuwsbrief, contactpersoon adverteerders
jouko.huismans@boschenvaart.nl

Wijkraad Bosch & Vaart
Postbus 3237
2001 DE Haarlem

Jeroen de Jonge: penningmeester
jeroen.dejonge@boschenvaart.nl

info@boschenvaart.nl
redactie@boschenvaart.nl
webredactie@boschenvaart.nl

Lex Rietveld: contactpersoon gemeente en lopende projecten
lex.rietveld@boschenvaart.nl
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www.boschenvaart.nl
@boschenvaart

Bosch & Vaart Quiz 2015

Agenda

1. Als je bij de Eindenhoutstraat de Wagenweg oversteekt en rechtdoor de Hout
inloopt, loop je na 200 meter tegen een
gedenkteken aan. Ter ere waarvan?

den door een foto van een bekende Haarlemmer in dat koepeltje meer dan 50 jaar
geleden. Wie?

Zondag 15 november 10.00 uur
Boekpresentatie Hout 500 in La Place
(Dreefzicht) - zie ook pagina 8

a. Godfried Bomans
b. Harry Mulisch

Dinsdag 17 november 17.00 - 19.30 uur
Bijeenkomst Burenhulp Bosch & Vaart /
Sociaal Wijkteam Haarlem Zuid-West
in Restaurant Hout

a. Laurens Jansz. Coster, uitvinder boekdrukkunst.
b. Frans Hals, schilder
2. Hoe oud is de oudste bewoner in
Bosch en Vaart?
a. 101 jaar
b. 99 jaar
3. Midden in de Hout staat een stenen
bank. Wie wordt daar in herinnering gebracht?

7. Er woont/woonde een vrouw in de
buurt die heel actief is geweest bij de
organisatie van tal van kinderactiviteiten
en wijkfeesten en in de gemeenteraad
heeft gezeten. Wie is zij?
a. Leoni Jansen
b. Niny van Oerle
8. Wie heeft het stedenbouwkundige ontwerp van onze wijk ontworpen?

a. Philip Loots, organist en componist
b. Claes Tilly, uitvinder Haarlemmer olie

a. Ferdinand Bol
b. Pieter Kuiper

4. Hoeveel straten in onze wijk komen uit
op de Wagenweg?

9. Een buitenplaats, hofstede of landhuis
is een (zomer)verblijf voor rijke stedelingen. Onze wijk ligt op de grond van twee
voormalige buitenplaatsen. De ene buitenplaats heette Bosch en Vaart. Hoe
heette de andere buitenplaats?

a.9
b.8
5. Onze wijk en zeker ook het stratenplan
dateert van 1900/1901. Aan welke prinses
hebben de Prinsessestraat en de Prinsessekade hun naam te danken?
a. Prinses Wilhelmina
b. Prinses Juliana
6. Het Koepeltje in het bos achter het
Huis met de Beelden is beroemd gewor-

a. Boekenrode
b. Eindenhout
10. Waar staat het oudste huis van onze
buurt Bosch & Vaart?
a. Zomerluststraat 4
b. Bosch en Vaartstraat 11

Donderdag 24 december middernacht
Kerstzingen op het Oranjeplein
Zondag 10 januari 16.00 - 19.00 uur
Nieuwjaarsborrel in Restaurant Hout
Zondag 29 mei
Cultuurlijn Bosch & Vaart
(het kan maar alvast in je agenda staan!)
Elke derde dinsdag van de maand
van 11.00 tot 12.00 uur
BUUV inloopuur bij de Buurtbakker, Wagenweg 138

Koffieochtenden voor ouderen in
Restaurant Hout
Maandag 2 november 10.30 uur
Jeffrey Bosch van Bubb Kuyper Veiling
over boeken en prenten
Maandag 7 december 10.30 uur
Desiree Cardinaals over het schrijven van
levens- en familieportretten
Maandag 4 januari 10.30 uur
Anita de Jong en Dik Bol over Stedenband
Haarlem-Mutare (in Zimbabwe)
Maandag 1 februari 10.30 uur
Jutta Swakowski over het restaureren van
boeken

ICT Muzerie
Doet uw computer of printer het (weer)
niet? Heeft u iemand nodig die uw wifinetwerk instelt of aankoopadvies geeft
over apparatuur?
Maatwerk?
Of wilt u een computer laten bouwen
die precies bij u past voor een lage
prijs? Ik heet Olivier, ben 15 jaar en
help u bij deze en alle andere ICTgerelateerde problemen voor maar
8 euro per uur!
ictmuzerie@gmail.com
06 - 19 949 010

Actuele informatie
Houd de website boschenvaart.nl in de
gaten.
Volg de wijkraad op twitter:
@boschenvaart
Of meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief (op de homepage van de website).
Zo ben je altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes in Bosch & Vaart en mis je
niks!
Oh ja, we hebben ook nog een informatiebord op het Oranjeplein.

Colofon

Kroniek van Bosch & Vaart wordt uitgegeven onder auspiciën van de wijkraad. De Kroniek verschijnt 3x per jaar. De oplage is 950 exemplaren.
Redactie: Victorine Egter van Wissekerke, Linda van Hoek en Remco Muzerie. Advertentiewerving: Jouko Huismans.
Fotograaf: Chris Hoefsmit. Lay-out: Victorine Egter van Wissekerke. Aan dit nummer werkte verder mee: Hans van der Straaten.
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